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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/2/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach – projekt nr 366 WBO 2018  
Część 1 - Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego we Wrocławiu – oświetlenie terenu  
Część 2 - Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Smętnej we Wrocławiu – oświetlenie terenu.   
  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na 
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 1 

Prosimy o uzupełnienie załączonych przedmiarów o pozycję dotyczące nasadzeń kompensacyjnych zieleni.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 1) 

Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiary o pozycje dotyczące nasadzeń kompensacyjnych zieleni i publikuje 
na stronie www.wi.wroc.pl uzupełnione przedmiary.  
 
Pytanie nr 2 

Pozycje 6 i 7 przedmiaru brakuje jednostki obmiarowej. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 2) 

Zamawiający informuje, że uzupełnia jednostkę obmiarową w pozycji 6 oraz 7 i publikuje na stronie www.wi.wroc.pl 
uzupełniony przedmiar. 
 
Pytania nr 3 

Proszę o usunięcie z projektu umowy paragrafu 4 ust. 13-15 dotyczącego spełnienia przez Wykonawcę obowiązku 
wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ww. ustawy 
obowiązki te po stronie wykonawcy powstaną dopiero od 01.01.2022r, a przedmiotowe zamówienie jest realizowane 
w roku 2021 przez okres 4 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. W innym przypadku prosimy o podanie 
podstawy prawnej wymagania od Wykonawcy spełnienia ww. obowiązków.   
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 (Zmiana nr 3) 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ – Wzorze umowy dot. Części 1 i 2 w par. 4 ust. 13 -14 o treści:  
„13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 908  późn. zm.; dalej: ustawa  o elektromobilności). 
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszą umową zapewniając 
wykorzystanie pojazdów elektrycznych na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy z dnia  11  stycznia 2018 
r. o elektromobilności  i  paliwach alternatywnych.” 

Zmianie odpowiednio ulegają kolejne jednostki redakcyjne par. 4.  

 

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania 
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